
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

VIỆN KHOA HỌC  

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /VKHGDNN Hà Nội, ngày ….. tháng ….  năm 2021 
 

V/v cử giảng viên, nghiên cứu viên tham dự 

lớp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học 

 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………... 

 

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-TCDN ngày 03 tháng 06 năm 2019 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; 

Thực hiện kế hoạch công tác 2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp 

tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ về năng lực NCKH, QLKH cho cán bộ quản 

lý, nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu khoa 

học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nội dung như sau: 

1. Chương trình, tài liệu: Đào tạo theo Chương trình, Giáo trình được ban 

hành theo Quyết định số 1369/QĐ-TCGDNN ngày 28/9/2018 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

2. Thời gian: Từ ngày ............................... đến ngày ................................... 

3. Địa điểm : Tỉnh ........................................................................................ 

4. Đối tượng: Nghiên cứu viên tại cơ sở nghiên cứu; giảng viên của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

5. Phương tiện đi lai, ăn, nghỉ các ngày của học viên tham gia khóa bồi 

dưỡng do đơn vị cử đi thực hiện theo quy định hiện hành. 

Đề nghị Quý trường cử  ..............................tham gia khoá đào tạo trên, danh 

sách theo mẫu đăng ký (tại Phụ lục) gửi về Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, 

tầng 14, Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngõ 7 

Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày .................................., điện thoại 

liên hệ: 024. 39449064, Email: trungtamdtbd.nivt@gmail.com  

 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Viện trưởng (để báo cáo); 

  - Lưu: VT, TTĐTBD.. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thu 

mailto:trungtamdtbd.nivt@gmail.com


Phụ lục  

(Kèm theo công văn số:      /VKHGDNN ký ngày Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp  

về việc cử giảng viên, nghiên cứu viên tham dự lớp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học) 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG  
(Kèm theo Quyết định số: …. / ……………ký ngày ..… tháng … năm 2020 của Hiệu trưởng Trường ……..) 

 
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại liên hệ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Học viên khi tham gia khóa bồi dưỡng nộp 02 ảnh 3x4 để làm chứng chỉ khóa học. 

 

  


